
Pergunta ao grupo: Você tem levado vidas a Casa do Reino de 
Deus? 

 
Conclusão: 

Deus visitou a Casa de Betânia e a Tenda de Manre. Ele também 
abriu Sua Casa e nos acolheu mediante o sacrifício de Jesus. Agora, é 
importante perguntar a nós mesmos: Jesus já está em nossa casa? Ele já é 
Senhor do nosso lar? Todos já servem a Deus? A vontade do Senhor não é 
ser lembrado apenas no culto religioso dominical; mas deseja ser adorado 
na intimidade do lar. Que possamos falar como Josué: “Eu e a minha casa 
serviremos ao Senhor! (Josué 24.15). 

 
Oração  

O Deus, cuja infalível providência ordena todas as coisas no céu e 
na terra, com humildade te imploramos que de nós afastes tudo o que nos 
possa causar dano e nos outorgues quanto nos seja proveitoso; mediante 
nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito 
Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.  

 

 
Dedicação: 
Cântico de encerramento / Pedidos de Oração dos membros da célula. 
Oração de Intercessão ou agradecimento. 
Oração pela conversão de não crentes (caixa de oração para a Salvação). 

                  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
16º Domingo Comum 
A Casa com Deus 

 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: Tem existido paz em 

sua casa? 
• Ministração do Roteiro 

 
 

 
A Casa fala da intimidade da 

família. É lugar de receber amigos, cear, 
repousar. Hoje a Palavra de Deus nos ensinará sobre a relação da Casa 
com a vida. A casa será usada como símbolo da comunhão da família com 
Deus. Quem tem Jesus na casa tem vida transformada. 
 
I. A Casa dos Amigos de Jesus – Lucas 10.38-42 

Jesus tinha uma casa de amigos em Betânia. Lá moravam Marta, 
Maria e Lázaro. O Evangelho de Lucas 10.38-42 diz que Ele ficou 
hospedado na casa de Marta. Provavelmente era a irmã mais velha e que 
tinha a responsabilidade pelo lar.  

Na oportunidade, sua irmã Maria (39) “quedava-se assentada aos 
pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos”. 

Marta por sua vez, a responsável pela casa, (40) “agitava-se de um 
lado para outro, ocupada em muitos serviços”. 

Revoltada com a situação de ter muitos compromissos e não ter a 
ajuda da irmã naquele momento, Marta exorta Jesus e diz o que Ele 
deveria fazer (40b): “Senhor, não te importas de que minha irmã tenha 
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deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-
me”. 

Jesus, com amor, percebe que Marta estava equivocada. Ele diz 
(41,42): “Marta! Marta! Andas inquieta e te preocupas com muitas 
coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa; Maria, 
pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada”.  

Aprendemos que não basta ter Jesus em nossa casa pela fé ou pela 
tradição religiosa; precisamos ter uma vida de relacionamento com Ele 
através da oração e da leitura de Sua palavra.  
 
Pergunta ao grupo: Como dar atenção a Jesus dentro de nossa casa? 
 
II. A Casa de Abraão – Gênesis 18.1-10 

O livro de Gênesis 18.1-10 é um maravilhoso quadro da visita de 
Deus a casa de Abraão. Revela o Deus que vem ao encontro do homem, 
come com ele e lhe abençoa. 

Abraão estava nos carvalhais de Manre, assentado à entrada da 
tenda, no maior calor do dia (1), quando lhe apareceram homens de pé em 
frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-
se em terra em adoração (2). 

Abraão acolhe-os com muita honra e simpatia (3-5). Ele, Sara e 
seus empregados preparam um banquete para os hospedes (6-8). 

Nesta comunhão com o Senhor, Abraão recebe a promessa do 
nascimento de Isaque (10): “Certamente voltarei a ti, daqui a um ano; e 
Sara, tua mulher, dará à luz um filho”.  

Aprendemos a aproveitar a oportunidade da visitação do Senhor. 
Deus deseja entrar em nossa casa, cear conosco, ter intimidade. É no 
acolhimento da oração e no acolhimento do próximo que temos comunhão 
plena com Jesus.  
 
Pergunta ao grupo: Você tem um tempo de qualidade com Deus dentro de 
sua casa? 
 
III. A Casa de Deus – Salmo 15 

Um dia iremos morar na Casa de Deus. O Salmo 15 fala das 
prerrogativas daquele que deseja ser cidadão do céu.  

O Salmo inicia com uma pergunta (1): “Quem, SENHOR, habitará 
no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte”? 

O salmista se refere às pessoas que iriam trabalhar no Templo que 
seria erguido em Jerusalém, contudo, podemos aplicar também, sobre as 
pessoas que desejam morar na Casa de Deus na eternidade. 

Na reposta de Deus, só tem esse direito aquele que vive uma vida 
correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Que 
não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos 
a respeito dos seus vizinhos. Aquele que cumpre o que promete, mesmo 
com prejuízo próprio,  empresta sem cobrar juros e não aceita 
suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age 
assim estará sempre seguro. 

Aprendemos que a salvação é fruto da graça, mas precisa ter uma 
resposta humana através de uma nova vida de justiça, amor e 
solidariedade. A santificação alcança nossa vida interior e nossos 
relacionamentos. Hebreus 12.14 diz: “Segui a paz com todos, e a 
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor (ninguém morará na Casa 
do Senhor). 
 

Pergunta ao grupo: Sua vida demonstra aos outros que você é um 
cidadão do céu? 
  
IV. A Casa do Reino – Colossenses 1.24-28 
 Em Colossenses 1.24-28, Paulo diz que sofreu a favor da Igreja 
(24) e se tornou ministro da dispensação da graça (25) e do mistério de 
Deus que estava oculto dos séculos e das gerações passadas (26). 

Ele diz (27,28): “o plano de Deus é fazer com que o seu povo 
conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a 
todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a 
firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim nós 
anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, 
aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de 
Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo” (NTLH). 

A Missão de Paulo foi levar os gentios a ter acesso a Casa do 
Reino de Deus por meio de Cristo.  

Aprendemos nesta epistola que o Reino de Deus não é exclusivo 
aos judeus, o povo da promessa; mas que todos podem ter acesso a ele 
pelo sacrifício de Cristo. Jesus é a porta para a salvação de todos. Em João 
10.9 Jesus diz: “Eu Sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim, será 
salva. Entrará e sairá; e encontrará pastagem”.   


